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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat
a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót
készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják
el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás
kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
A koncepció tartalmazza különösen
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően
véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A
koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az
önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.
A koncepció elkészítésének kötelezettsége 2001-ben került be az önkormányzati
fenntartók feladatai közé, a határidő 2004. december 31-e volt. Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2004. (V. 24.) Kt. számú határozatával
fogadta el először a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. Ennek első
felülvizsgálatára 2006-ban került sor, melyet a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás készített el, mely szervezet akkor a szociális szolgáltatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátásában komoly koordináló szerepet töltött be. A dombóvári
képviselő-testület a 137/2006. (VI.26.) Kt. sz. határozatával fogadta el a Többcélú
Kistérségi Társulás által elkészített Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót és
annak felülvizsgálatát, mint Dombóvár város szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját.
2006 óta újabb felülvizsgálatra nem került sor, így meglehetősen indokolt a koncepció
megújítása. Szükséges átgondolni, hogy az új önkormányzati ciklusban a képviselőtestület hogyan képzeli a feladatellátást, milyen formában, hány intézmény közvetlen
vagy közvetett fenntartásával, önállóan vagy más önkormányzatokkal együttműködve.
A biztonságos finanszírozási és működési háttér megteremtése érdekében át kell
tekinteni a működtetés költségvetési vonzatát is.
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A feladatellátást befolyásoló további tényezők a teljesség igénye nélkül:
− Az Egyesített Szociális Intézmény két intézményegysége (a „Platán” Otthon
és a „Támasz” Otthon) ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, mivel
egyelőre nem biztosítottak az akadálymentes közlekedés feltételei, illetve
homlokzat-felújítás is szükséges. Az ideiglenes engedélyek az elmúlt év
végén lejártak, de a vonatkozó jogszabály elmúlt év végi módosítása
értelmében a 2014. december 31-én hatályukat veszítő ideiglenes
bejegyzések hatályát kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-ig
hivatalból is meghosszabbíthatja az engedélyező hatóság, ha a fenntartó
benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az európai uniós forrás
felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát. A
működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március
31-ig dönt, a döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés
hatálya meghosszabbodik. A beruházások előkészítése megtörtént, ahhoz
fedezetet kell biztosítani, amelyhez remélhetőleg tudunk igénybe venni
hazai vagy uniós forrást. Az engedélyek meghosszabbítása érdekében a
szükséges intézkedések megtörténtek.
− A tavalyi évben a képviselő-testület foglalkozott az idősek nappali
ellátásának áthelyezésével a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba az Arany János
tér 3. szám alól, a polgármester erre irányuló javaslatát a testület nem
fogadta el. Az áthelyezés érintené a Biztos Kezdet Gyerekházat is, amely a
bölcsőde épületében találhatna új otthonra. Az igények miatt azonban a
bölcsődei férőhelyek bővítése is felmerült, így ezt is mérlegelni kell.
− Mind az Egyesített Szociális Intézmény, mind a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ több önként vállalt feladatot lát el,
néhány szolgáltatás tekintetében (támogató szolgáltatás, a pszichiátriai és
szenvedélybetegek közösségi alapellátás, Biztos Kezdet Gyerekház) a
fenntartó határozott idejű finanszírozási szerződéssel rendelkezik. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, melyet az Egyesített
Szociális Intézmény biztosít évről-évre megújított feladatellátási
szerződéssel az állam felelős szervének megbízásából.
− A fedél nélkül élő nők átmeneti elhelyezése nincs megnyugtatóan rendezve,
melyre nemrégiben a Dombóvári Rendőrkapitányság is felhívta a figyelmet.
− A dombóvári járáshoz tartozó településekkel való együttműködés
fenntartása vagy megszüntetése fontos kérdés, a társulási formát több
szolgáltatás tekintetében az állam többlettámogatással ösztönzi.
− A szociális ellátások területén komoly változások lesznek, mely érinti a
szociális intézményeket is (megszűnik a családsegítővel való
együttműködési kötelezettség a rendszeres szociális segélyezetteknél, illetve
a jelenlegi formában nem fog adósságkezelési szolgáltatás működni).
Az új szolgáltatástervezési koncepció kiegészítené az önkormányzati
munkaprogramot, valamint az új településfejlesztési dokumentumokat, ezért azt
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Dombóvárra nézve tartom indokoltnak elkészíttetni
együttműködés esetén társulási szintre emelhető.

azzal,

hogy megfelelő

Az elkészíttetésbe javasolt szakértő bevonása. Az Országos Gyermekvédelmi
Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet szerint az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenysége kiterjedhet különösen a szociális
szolgáltatásokkal összefüggő elemzési, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek
keretében tanácsadásra, a munkafolyamatok szakmai vizsgálatára, illetve
szolgáltatástervezési koncepció, valamint szociálpolitikai koncepció elkészítésében,
felülvizsgálatában történő részvételre.
A fentiek alapján javaslom, hogy az új koncepció elkészíttetésére a testület biztosítson
egy költségvetési keretet, illetve bízza meg a polgármestert a bevonásra kerülő
szakértő kiválasztásával.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociálpolitikai szakértő
bevonásával a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát rendeli el
új koncepció elkészíttetésével. A képviselő-testület a koncepció elkészíttetésének
koordinálásával, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, vélemények bekérésével
és az új koncepció tervezetének képviselő-testület elé terjesztésével Kiss Béla
alpolgármestert bízza meg.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociálpolitikai szakértő
kiválasztásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére.
3. A képviselő-testület az 1 és 2. pontban foglaltak végrehajtásához 500.000,-Ft-os
keretet biztosít a 2015. évi költségvetésében.
Határidő: 2015. június 30. – az új koncepció tervezetének képviselő-testület elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester, Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Kiss Béla
alpolgármester
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